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Iktatószám: be/22C-K002/03147/2015/MKSZ

Támogatási igazolás kérelem
Kérelem
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány- csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI 30.) Korm. rendelet 5. § (1)
bekezdése alapján kérem, hogy Köröstarcsai Községi Sportkör - adószám: 19977063-1-04 részére a be/SFP-03147/2015/MKSZ számon nyilvántartott
sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan a támogatási igazolást kiállítani szíveskedjenek az 1. sz. melléklet szerint.
Kelt: Köröstarcsa, 2015. 11. 30.
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1. számú melléklet
A támogató alapadatai
Adózó (támogató) neve

Rentabilitás Könyvszakértő, Adó és Gazdasági Konzultációs KFT.

Cégjegyzék száma

04-04-001053

Adószáma

10419863-2-04

Bankszámlaszáma

11733003-24198646-00000000

Üzleti év fordulónapja

2015-12-31

E-mail címe

sanyi.puskas@gmail.com

A támogató székhelye
Irányítószám

5600

Város

Békéscsaba

Út / utca

Kinizsi

Házszám

5

Dr. Kovács Árpádné

Hivatalos képviselő beosztása

ügyvezető

Kapcsolattartó neve

Puskás Sándor

Kapcsolattartó beosztása

könyvelő

Kapcsolattartó e-mail címe

sanyi.puskas@gmail.com

Kapcsolattartó telefonszáma

+36 30 983 63 23

Hivatalos képviselő adatai
Hivatalos képviselő neve
Kapcsolattartó adatai

Annak a honlapnak a linkje, amelyen a sportszervezet eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének
Honlap linkje

http://www.korostarcsa.hu/?module=news&action=list&fname=KULT_SPORTKOR#MIDDLE

Támogatás adóévében a támogató pozitív adóalapja előreláthatólag meg fogja haladni az 500 millió Ft-ot?
Nem
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Jelen kérelemben igazolni kívánt támogatási összeg jogcímenként.
Azokra a jogcímekre, melyekre jelen támogatási igazolási kérelemben nem nyújt be igényt, kérjük, írjon 0 -t!
Jogcím a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény 22/C § (1) bekezdése alapján

Támogatás
jogcímenként

Még igényelhető
támogatás jogcímenként

Jogcímhez kapcsolódó
bankszámlaszám

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

436 159 Ft

0 Ft

ebből előfinanszírozott nem ingatlan

436 159 Ft

0 Ft

53200039-11096317-00000000

ebből előfinanszírozott ingatlan

0 Ft

0 Ft

53200039-11096317-00000000

ebből utófinanszírozott ingatlan

0 Ft

0 Ft

11600006-00000000-60718662

Utánpóltlás-nevelés feladatainak ellátása

313 841 Ft

4 445 851 Ft

53200039-11090005-00000000

Képzés

0 Ft

0 Ft

ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

750 000 Ft

4 445 851 Ft

Összesen

Jelen kérelemben igényelt támogatásokhoz kapcsolódóan a sportpolitikáért felelős miniszter és a szakszövetség által közzétett fizetési számlára
befizetendő ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség (1%)
Magyar Kézilabda Szövetség

1% ⅔ része

5 000 Ft

11600006-00000000-65461310

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1% ⅓ része

2 500 Ft

10032000-01425190-00000000

Az igazolási kérelem benyújtását megelőzően a jóváhagyott támogatások alapján befizetendő igazgatási díj
Fizetendő összeg
7 500 Ft

Utalás közleménye
be/22C-K002/03147/2015/MKSZ

Szövetség neve
Magyar Kézilabda Szövetség

Kelt: Köröstarcsa, 2015. 11. 30.
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Bankszámlaszám
11600006-00000000-61310360

be/22C-K002/03147/2015/MKSZ
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2. számú melléklet
Nyilatkozat
látvány-csapatsport támogatás felhasználása során az önrész rendelkezésre állásáról

Alulírott Lipcsei Zoltán a(z) Köröstarcsai Községi Sportkör - adószám: 19977063-1-04 képviseletében, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
a be/SFP-03147/2015/MKSZ számon jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításához a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 22/C § (4) bekezdésben foglalt támogatási intenzitásnak megfelelően az önrész a 3. sz. melléklet szerint rendelkezésre áll.

A sportszervezet hivatalos képviselője
Hivatalos képviselő neve

Lipcsei Zoltán

Hivatalos képviselő e-mail címe

lipcsei.z@bekes.dealernet.hu

Hivatalos képviselő telefonszáma

+36 30 742 73 18

Kapcsolattartó telefonszáma

+36 30 399 90 25

A sportszervezet kapcsolattartója
Kapcsolattartó neve

Széplaki Zoltán

Kapcsolattartó e-mail címe

szeplaki.z@freemail.hu

Kelt: Köröstarcsa, 2015. 11. 30.

4/9

be/22C-K002/03147/2015/MKSZ
Iktatószám: be/22C-K002/03147/2015/MKSZ

3. számú melléklet
Az önrész rendelkezésre állásának jogcímenkénti kifejtése
Jogcím a társasági adóról és
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 22/C § (1) bekezdése alapján

Közvetlen
támogatás

EMMI és MKSZ
részére
fizetendő 1%

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önrész

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

423 075 Ft

4 362 Ft

8 723 Ft

436 159 Ft

186 925 Ft

ebből előfinanszírozott nem ingatlan

423 075 Ft

4 362 Ft

8 723 Ft

436 159 Ft

186 925 Ft

ebből előfinanszírozott ingatlan

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből utófinanszírozott ingatlan

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpóltlás-nevelés feladatainak ellátása

304 426 Ft

3 138 Ft

6 277 Ft

313 841 Ft

34 871 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

727 501 Ft

7 500 Ft

15 000 Ft

750 000 Ft

221 796 Ft

Összesen

Kelt: Köröstarcsa, 2015. 11. 30.
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Önrész forrása

Egyéb

Egyéb

be/22C-K002/03147/2015/MKSZ
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Kiegészítő támogatás
A(z) Rentabilitás Könyvszakértő, Adó és Gazdasági Konzultációs KFT. szervezettel egyeztetett módon, a Támogató szándékának megfelelően a
kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja
Ezen sportszervezet
A(z) Rentabilitás Könyvszakértő, Adó és Gazdasági Konzultációs KFT. szervezettel egyeztetett módon, a Támogató szándékának megfelelően a
kiegészítő sportfejlesztési támogatás típusa
Támogatás
Az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról alapján a kiegészítő támogatás összege
56 250 Ft (Tájékoztató jellegű információ, amely az 1. számú mellékletben az 500 M Ft alatti/feletti opció alapján kerül meghatározásra.)
Kelt: Köröstarcsa, 2015. 11. 30.
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Nyilatkozat
Alulírott Ismeretlen személy, mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezővel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá nem áll végelszámolás
vagy kényszer-végelszámolás alatt;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás hatálya alatt, és
a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet, vagy
b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág
versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet
esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett
sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési
megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy
sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy
amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi
bajnokságban részt vesz.
6. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolásban személyes adatokkal szereplő természetes személyektől a személyes adataik
kezelésére szóló engedélyt beszerzem;
7. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban értesítem a jóváhagyást végző-, illetve az ellenőrző szervezetet.
Kelt: Köröstarcsa, 2015. 11. 30.
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-11-25 13:52:44

(7 500 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-11-25 13:53:35

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-11-27 09:53:08

30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a támogató köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-25 13:54:39

Sportszervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, cégbíróság) által a Sportszervezet nyilvántartásban szereplő adatairól kiállított,
30 napnál nem régebben kiállított okirat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-11-25 13:51:21

Kiegészítő támogatási szerződés

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Kelt: Köröstarcsa, 2015. 11. 30.
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A kérelemhez tartozó mellékletek (6 darab)
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
utalas11_1448455964.pdf , 118 Kb, 2015-11-25 13:52:44) 706d69d4f87b31b5e4c6830fe5ffbb09e2e0e34ef42901be782a7d58e4587e9a
Kiegészítő támogatási szerződés
tamogatasiszerzodes_1448455881.pdf , 361 Kb, 2015-11-25 13:51:21) f7425169188e87e3035e1da31b32b49698fb93cfc640fddb0dfe0e1948f4ce02
Sportszervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, cégbíróság) által a Sportszervezet nyilvántartásban szereplő adatairól kiállított, 30 napnál nem
régebben kiállított okirat
cegbirosagibejegyzes2015.nov002_1448456074.jpg , 577 Kb, 2015-11-25 13:54:34) b7f51459110983f0590508fc93662fd933c567e715ad42083079acf6a9542a17
001_1448456079.jpg , 268 Kb, 2015-11-25 13:54:39) 122e1aa119c35ca2447645f45f0d31d6279051ebd9172c3a04ba6252d2700cb3
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentesigazolas_1448456015.pdf , 287 Kb, 2015-11-25 13:53:35) c4ba672b4fc034275888256a36209c64e082297c3013eea6c910fbd2f9b8aa06
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a támogató köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)
1_rentabilitas_konyvszakerto_ado_es_1448614388.pdf , 397 Kb, 2015-11-27 09:53:08)
751465c168703ac477c7ed84c3373593fc312af621078a9cb2354c65aba3e592
Kelt: Köröstarcsa, 2015. 11. 30.
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